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O  hidróxido  de  cálcio  [Ca(OH)2]  é  um  pó  branco,  altamente  alcalino  que,  em
endodontia,  tem sido  utilizado  como medicação  intracanalassociado  a  um veículo  com a
finalidade de se obter a consistência de pasta. Diferentes veículos têm sido propostos para
associação ao Ca(OH)2. A atividade antimicrobiana do Ca(OH)2 está relacionada a liberação
de  íons  hidroxila.  O  Ca(OH)2 não  tem  demonstrado  eficácia  sobre  algumas  cepas  de
microrganismos “in vivo”. O propósito desta pesquisa foi avaliar a atividade antimicrobiana
in  vitro de  diferentes  pastas  contendo  hidróxido  de  cálcio  associado  ao  anti-inflamatório
diclofenaco sódico em diferentes proporções, pastas puras de hidróxido de cálcio e pasta pura
de diclofenaco sódico sobre células planctônicas de EnterococcusfaecalisATCC 4083. O teste
com as pastas foi realizado pelo método da difusão sobre ágar Mueller-Hinton escavado com
poços de 4 mm de diâmetro e 3 mm de profundidade e semeado com Enterococcusfaecalis
ATCC 4083. Também foi realizado o teste de contato direto com cones de papel embebidos
com o microrganismo.  Após a tabulação dos dados, foi realizada a análise estatística pelo
teste ANOVA para comparação global, e teste de Tukey para comparações individuais, com
nível  de  significância  de  5%.  Os  resultados  revelaram  a  efetividade  da  pasta  pura  de
diclofenaco  sódico  e  hidróxido  de  cálcio  associado  com  clorexidina  sobre  as  células
planctônicas de E. faecalis pelo teste da difusão, sem diferença estatística (p>0,05). Pelo teste
do contato direto, a bactéria foi inibida por todas as pastas em todas as variáveis de tempo. 
Palavras-chave:  Hidróxido  de  cálcio.  Diclofenaco  sódico.  Atividade  antibacteriana.
EnterococcusfaecalisATCC 4083

Universidade do Sagrado Coração
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000

www.usc.br

64

mailto:julianamachado18@hotmail.com
http://www.usc.br/
mailto:phweck@terra.com.br
mailto:caleman.bio@hotmail.com
mailto:wilson.orcini@usc.br
mailto:mhungaro@fob.usp.br
mailto:rodrigo.vivan@fob.usp.br
mailto:gferreiras@hotmail.com
mailto:muriloalcalde@hotmail.com
mailto:raquelmidena@gmail.com

